
PROTOKOLL FORT VID ORDINARIE STAMMA I EDES6
SAMFALLIGHETSFORENING TORSDAGEN 2 APRIL 2009, 18.30

Matteus skola, Aulan, Vanadisvdgen 16, Stockholm

1 Stdmmans iippnande
Styrelseledamot Anders Riss6n dppnade mtitet. Anders hlilsade till st?imman fran
ftireningens ordftlrande Agneta Rebo som var fiirhindrad att niirvara pi mdtet.

2 Godkinnande av dagordningen
Dagordningen godkiindes sisom utskickad.

3 Val av ordf6rande vid mtitet
Gdran Engsoo valdes till mdtesordftjrande. Gdran har lang erfarenhet som ordftirande
b6de i samftilligheter och i idrottsftireningar. Gdran iir varken Edesdbo eller medlem i
ftireningen utan inlinad till st?imman genom Agneta Rebos ftirsorg.

4 Anmdlan av styrelsens val av protokollftirare
Anna Sandberg (l:47) anmiildes som protokollftirare pi mdtet.

5 Val av justeringsman tillika rtistraknare
Anders Drangel (1 :40) och Eva Bastling (1 :14) valdes till justeringsmiin och
rd striiknare.

6 FrAga om stamman blivit stadgeenligtuttyst.
Mdtet fann att stiimman blivit stadgeenligt utlyst. Kallelse skickades ut via e-post och
brev den 13 mars.

7 Faststdllande av rtistlangd
Lista 6ver niirvarande och med fullmakt representerade fastighetsiigare uppriittades av
Eva Gottfridsdotter Nilsson (1:26) och Arur Sjdberg (1 :22) vid medlemmamas ankomst
till mdtet.
40 fastigheter var representerande.

8 Fiiredragande av styrelsens irsredovisning, bilaga 1
Arsredovisningen presenterades och ftiljande kommentarer och fragor giordes:

o Krister Berg (1 :12) ville att tesultatet av exhastdmman skulle noteras i
irsredovisningen. Sfiimmans Asikt var att protokollet fran det m6tet ?ir
tillrdckligt.

r Krister Berg (1 : l2) undrade om avtalet med Nilsson (1 :46) och den brygga som
ftireningen inftirskaffat vid Jungfru{iirden. Avtalet iir nu fr6n ftireningens sida
endast undertecknat av ordftirande och detta ska kompletteras med kasscir per
Adolfssons namnteckning. Detta petahdes av revisom och b6de ftireningen och
familjen Nilsson iir dverens om att detta ska itgiirdas. Tyviirr har detta inte varit
mdjligt att gdra dt Olle Nilsson ftir niirvarande befinner sig utomlands. Revisor
Viveca Kleebinder (1:39) meddelade att hon med denna information iir n6id.



. Kdster Berg (1 :12) frigade vad de ca 13 000 kronor som firms noterade som
"Fdrenings och styrelsemdten" avsig. Kassdr Per Adolfsson meddelade att det
16r sig om enklare fdrtiiring samt ersattning fbr bensin och parkering i enlighet
med tidigare stiimmobeslut.

o St]'relsen meddelade att ett summeringsfel har insmugit sig i balansriikningen
(tillgangama 2008). Ny riittad version delades ut vid mdtet samt biliiggs
protokollet.

Stiimman godkiinde arsredovisningen.

9 Fiiredragande av revisorernas berdttelse, bilaga 2
Viveca Kleebinder (1:39) ber?ittade att efter ett antal frdgor samt att styrelsen nu i
efterhand protokollftirt en punkt si iir revisorema ndjda.

Stlimman godkiinde revisionsberiittelsen.

10 Beslut om faststallande av resultat och balansrdkning
Stiimman faststallde resultat och balansriikningen.

11 Friga om arvoden At styrelseledamriter, suppleanter,
revisorer och revisorssuppleanter

Det beslutades att ingen ersiittning skall utg8.

12 FrAga om ansvarsfrihet fiir styrelseledamdterna
Stiimman beslutade att bevilja sty'relseledamdtema ansvarsfrihet.

13 Framstdllan frin styrelsen - att besluta om genom raistning
A Principbeslut Drifts- & Fonderinesbudset. bilaga 3
Styrelsen beskrev bakgrunden king ftirdelningen och generellt var stiimman positiv till
detta. Ett antal medlemmar framftjrde att detta beh6ver hanteras mer formellt (bl.a.
genom att skriva in detta i stadgama, anmlila detta till lantmiitaren). sfiimman beslutade
att Aterremittera och utreda vilka aspekter som behdver beaktas.

B Elanliiesnineen. Skiirkarlsedet
Elen iir avstiingd pga. att anlnggningen iir viildigt sliten och risk ftr skador fdreligger.
Upprustningskosfirad 50- 100 000 kronor. Styrelsen ftireslAr att upprustning ej sker.

Anders Rissdn meddelade att anlAggningen stiingdes av i hdstas di den var
strdmftirande. styrelsen fdreslar att ett eluttag iir kvar men att ftlreningen inte upprustar
belysningen, Sty'relsen har hdrt sig ftir med kommunen som meddelar att de inte har
synpunkter pA belysningen vid bryggan.

F6ljande ftirslag stiilldes mot varandra
I . Elen kvar, stolpama bort
2. Elen kvar, stolpama kvar

Stiimman rdstade pA ftirslag 2, elen kvar och stolpama kvar.
Styrelsen fick i uppdrag att vidare uheda kostnader till nlista stiimma.
walter Huth (1:60) kommenterade att det finns modemare lampor som eventuellt skulle
kunna nyttjas.



C Motion frAn Bdrie Hdll (1:43). bilaea 4
Motionen riir restaurering av sddra hamnomrAdet. Styrelsen yrkar bifall och att
ftireningen bekostar material ftir 2 000 kronor. Bdrje Hiill har sedan tidigare meddelat
att han stiiller upp som ansvarig ftir arbetel
Stiimman biftill motionen i enlighet med st1'relsens svax och Bdrje Hiill uts6gs som
ansvarig.

D Sl6tter & rdidag. NaturCruppens ftirslag. bilaea 5. Beslut ska tas aneiende antal
dagar.
Stiimman beslutade enligt Naturgruppens ftrslag och 2009 kommer slitterdag att hillas
22 augusti och rdjdag att vara 12 september.
Infomration om grupper och omriden kommer att korrma ut senare.

13E Fitrslae pi budget och ersdebiteringar. bilasa 6 &7
En paus togs sA att styrelsen kunde se 6ver de konsekvenser som beslutet i punkt l3A
medftirt. Styrelsen informerade stiimman att genom att 6verse frin ft;ldslningen mellan
drift och fonderingsbudget och enbart se till ftiniittningama si ser man budget per
sektion. Denna budget iir inte i balans utan beriiknas ge Ga: I ett underskott pi 18 500
kr, Ga:2a ett dverskott pA 3 500 kr och Ga:2b ett iiverskott pi 15 700 kr.
Budgeten godkiindes.

fusdebiteringar godkiindes enligt nedan:
Ga I Skiirkarlsedet 2 400 krlmedlem
Ga2a Allmdruringar m.m. I 000 kr/medlem
Gazb Smibitsbryggor 150 kr/l:andel

I 500 kr/l0:andel

Betalning Gal 30 juni och Ga2a och Ga2b 31 oktober
Faktwa medfdljer ArsstAmmans protokoll. Betalning sker till Pg 458999-0.
Betalningsansvar fiireligger oavsett om faktura erhAllits.

13F Bitstorlekar. verkstiillande av stiimmobeslut. bilaga 8. Beslut ska tas ane6ende
avgiftsftirslag och ev. utdebiterine av kostnader fiir ftirt6ininesanordningar.
Eva Gottfridsdotter Nilsson presenterade styrelsens fiirslag och meddelade att man inom
st1'relsen ser detta som ett kompromissftirslag men ett siitt ftir ftireningen att hantera
frigan vidare.

Skrivelse med ftirslag fanns iiven fran 9 fastigheter som innehdll en kortare
utfasningstid och h6gre avgifter iin st),relsens fibrclag. Aven B6{e Hiill (1:43) och
Walter Huth (l:60) har inkommit med skrivelser i frf,gan som distribuerats till
medlemmar med e-post innan stiimman.

Diskussion ldljde och ett antal medlemmar stiillde sig fr6gande till om ftireningen har
lagligl stiid i ftirslaget, friimst vad giiller avgift i fdrMllande till andel samt om detta ska
ses som bdter och ej avgrft. Huth (1:60) informerade om, att om ftreningen tar ut avgift
kommer han att driva frigan till domstol.

Wallberg (1:38) ftireslog att man skulle "rdsta nej" och inte driva n6got ftirslag vidare.



Yrkande kom ?iven upp om att bordliigga frigan.

Rdstning giordes i omgingar och slutligen stdlldes tre ftirslag mot varandra i sluten
omrdstning:

1. Styrelsens fiirslag, reviderat med de ftirsta fem aren avgiftsfritt, sedan enligt
st1'relsens ft)rslag samt att lagligheten med avgiften ska klargdras innan
avgiften ska bdrja tas ut.

2. 9 fastigheters forslag, ddrefter 2x 5 meter
3 . F6'rslag fran Fred ( 1 : 34) : 5 ir avgiftsfritt diirefter 2x5 meter

Rdstresultatet blev: l) 20 rdster, 2) 6 rdster, 3) 13 rdster. En fastighet avstod.

St?immal beslutade enligt st1'relsens teviderade ftirslag enligt 1) ovan.

14 Information frin styrelsen
A Faststiillande av midsommarfirande
Familjema Femholm (1:55), Hiillshdm/Bastling (1:14), Berg (1:12) och Albertsson
(1 :8) har tagit pi sig att koordinera arets midsommarfirande.
Jan Hiillstr6m iir sammankallande.

B Grovsophiimtning
Grovsophiimtning sker 2009, 3 maj samt 23 augusti kl I 1.30 - 12.30.

C Uthr'rningsolatser ftir 2009
De som efterfrflgat uthyrningsplatser har blivit tilldelade och informerade.

D Brunnsavtal
Fdreningen saknar nuvarande brunnsavtal i original och styrelsen har heller inte fitt
kontakt med medlemmar som har kopior pi avtalen. Styrelsen har diirftir haft ftir avsikt
att sega upp dessa avtal, dfl styrelsen ej heller haft kiinnedom om avtalens innehill.
Di det vid st?imman visade sig att Krister Bery Q:12) hade med sig kopior pi artalen,
kommer nu styrelsen att iterkomma i denna frAga.

-E Uwrsa avtal
Ftit uttl nu-tia"n rurdvika missftirstind och oenigheter kring muntliga avtal sdgs alla
dessa nu upp med omedelbar verkan. Medlemmar som anser sig ha ett muntligt altal
med ftireningen ombeds att kontakta styrelsen ftir att fl detta reglerat i ett skriftligt avtal
om si iir gdrligt.

F Bomunptagnine
Fdljande medlemmar ansvarar f<ir utfiirandet av bomupptagning 2009 samt bomil2igging
2010 i Sklirkarlsedet:

Bitplats Namn Fastighet
01 Bostrdm 1:58
02 von Mat6m 1:30
20 Wallberg 1:38
2I Westerlund 1:11
40 Nilsson 1:26
55 Rollsten l:3
56 Westerlund 1:56



57 Kraft 1:25
58 Blomshdm 1:57

G Faststiillande av bryegfogdar vid Skeirkarlsedet och brygeomriden pfl dn.
Fdljande medlemmar uts6gs till Bryggfogdar vid Sk?irkarlsedet och bryggomriden pA
6n:

Brysga Namn Fastiehet
Skiirkarlsedet Kraft 1:25
Sklirkarlsedet Wallberg 1:38
Sddra L-bryggan Emerot 1:19
S6draPontonen Sdderbers 1:50
Angbitsviken Huth 1:60
V2istra Sidan Blom 1 :31
Osterglo fasta bryggan Kleebinder l:39
Osterglo dvriga Arfizvidsson 1 :33

15 Motioner frAn medlemmar.
Behandlades under ounkt 13 C.

16 Valberedningens ftirslag till styrelse och revisorer ftir
verksamhetsiret 2009, bilaga 9

Valberedningen bestiende av Git M6ller, Johan Nordgren och Dan Pihl presenterade
valberedningens ftirslag.Dan Pihl meddelade att valberedningen har arbetat ftir att fE en
styrelsesammansiifining med en jiimn ftirdelning 6ver 6n men inte uppnAtt detta fullt ut.
Valberedningen meddelade att ftireningens medlemmar ska vara glada att man fir ihop
en styrelse.

Ordinarie styrelseledamiiter
Anders Riss6n 1:59 Kvarvarande mandat I frr (t o m stiimman 2010)
Eva Nilsson 1:26 Kvarvarande mandat 1 6r (t o m stiimman 2010)
Anna Sandberg 1:47 Omval pi 2 ir (t o m stlimman 201 1)
Lotta Nilsson 1:46 Nyval pi 2 ar (t o m stiimman 201 l)
Jan H?illstrdm I : 14 Nyval pi 2 ar (t o m stiimman 201 1)

Ordfiirande
Anders Rissdn 1 :59 Nlval pi 1 Ar

Suppleanter
Ann Sj6berg 1:22 Omval pi 1 ir
Sonja Jiillgird 1:18 Nyval pA 1ir

Revisorer
Stefan La$son 1:16 Omval pi 1 ar
Per Adolfsson 1:20 Nyval pi I 6r

Revisorssuppleanter
Vakanta (fel i utskicket)



17 Yal av styrelseledam6ter, styrelseordfiirande och
suppleanter

Till ordinarie styrelse ledamdter valdes Anna Sandberg (1:47), Lotta Nilsson (1:46) och
Jan Hiillstrdm (1:14).
Till styrelseordftrande valdes Anders Riss6n (1 :59)
Till suppleanter valdes Ann Sjdberg (l:22) och Sonja Jiillgird (1 :18)

18 Val av revisorer och revisorssuppleanter
Till revisorer valdes Stefan Larsson (1 :16) och Per Adoifsson (1 :20).
Till revisorssuppleanter valdes Krister Pihl (1 :17) och Anders Drangel (1 :40).

19 Friga om val av valberedning
Till valberedning valdes Dan Pihl (1:17), Johan Nordgren (1:47) och Viveca Kleebinder
(l:39). Krister Berg (1:12) och Marianne Malmberg (1:7) valdes till suppleanter.
Dan Pihl utsAgs till sammankallande.

20 Ovriga frAgor
Inga Thdm (1:51) undrade om mdjligheten att ta bort/miirka ut den stora sten som finns
i hamnbassiingen vid Skiirkarlsedet.

Jonny Sorbin (1:32) tog upp frigan om Waxholmsbit till dn. Jonny tog pi sig att
informera sig om m6jlighetema och diirefter meddela styrelsen ftir vidare behandling.

21 Meddelande om plats ddr stemmoprotokoll hills til lgiingligt
Protokollet kommer att skickas ut med e-post till de fastigheter som anmiilt e-postadress
och med vanlig post till 6vriga. Protokollet kommer hven att l2iggas upp pi ft)reningens
hemsida.

22 StAmmans avslutande
Sttlmmans ordftirande G6'ran Engsoo tackade styrelsen och deltagama samt ftjrklarade
stiimman avslutad i tid och i god stiimning.

Anders Rissdn tackade i styrelsens och ftireningens vegnax Gdran Engsoo ftir att han
stiillt upp ftir ftireningen.

Per Adolfsson som liimna 51tt"1ren och uppdraget som kassdr altackades.

Vid protokollet
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